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INFORME TÈCNIC DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
SUBJECTIVA DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ I
EXECUCIÓ DE TALLERS FORMATIUS I ACTIVITATS EDUCATIVES EN
L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL I LA JUSTÍCIA
SOCIAL, ADREÇATS A L’ALUMNAT DELS CENTRES EDUCATIUS
D’ESPLUGUES
Mitjançant Decret núm. 2022/366 de 4 de febrer de 2022, es va acordar iniciar
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, així com
l’aprovació dels plecs de condicions econòmico-administratives i tècniques
relatives al Servei de planificació i execució de tallers formatius i activitats
educatives en l’àmbit de l’educació per a la ciutadania global i la justícia social,
adreçats a l’alumnat dels centres educatius d’Esplugues de Llobregat.
Els criteris avaluables de forma subjectiva eren els que tot seguit s'indiquen,
d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
Criteris avaluables de forma subjectiva (fins a 25 punts, amb un mínim de 12
punts per poder ser acceptada la proposta)
1.- Projecte tècnic del servei
L’empresa licitadora haurà d’aportar a la concurrència d’ofertes un projecte tècnic,
amb una extensió màxima de 20 pàgines (interlineat 1.15-1.5, lletra a tamany 11 i
marges normals) i la proposta d’un mínim de 20 tallers diferents, que especifiqui la
proposta del tallers per temàtica (mínim 4 de Cultura de pau, 4 de Diversitat i
interculturalitat, 4 Drets humans i relacions nord-sud, 4 de Sobirania alimentària i
consum responsable i 4 de Refugi i migracions) i curs/os escolars (infantil, primària
-cicle inicial, mitjà i superior-, secundària, batxillerat i cicles formatius), i que inclogui
els següents punts:







Títol del taller
Temàtica
Objectius
Persones destinatàries (curs)
Descripció (contingut del taller i metodologia)
Durada (número hores i sessions que es considerin necessàries
per a la realització del taller)
En el cas que es vulgui augmentar la proposta de tallers, l’empresa podrà escollir la
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temàtica.
Pel que fa als criteris avaluables de forma subjectiva, es considera imprescindible
que els tallers siguin adequats per l’edat de les persones participants i responguin als
objectius establerts.
També es valora que es tingui en compte la perspectiva de gènere i que tinguin una
metodologia innovadora, dos de les línies del Pla d’Actuació Municipal 2019-2023.
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D’altra banda, per poder continuar millorant, es valora que es dugui a terme un
sistema d’avaluació acurat amb indicadors que mostrin l’impacte dels tallers.
Finalment, es valora positivament els vincles amb altres entitats especialitzades en
drets humans que permetin veure exemples del que s’està treballant en aquest
àmbit.
La puntuació per a cada criteri és la següent:






Disseny dels tallers adaptat a les temàtiques i a les persones destinatàries 
màxim 10 punts
Incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny dels tallers  màxim
5 punts
Propostes innovadores per al desenvolupament dels tallers, que incloguin
metodologies participatives  màxim 5 punts
Sistema d’avaluació: indicadors i mitjans per al seguiment i l’avaluació dels
tallers  màxim 2 punts
Sinèrgies i/o treball en xarxa amb entitats especialitzades en drets humans 
màxim 3 punts

Les empreses licitadores han pogut presentar les seves ofertes entre els dies 7 i
22 de febrer.
La mesa de contractació es va realitzar el dia 23 de febrer de 2022 a les 14:30
hores, amb l’apertura del sobre A. Presenten oferta quatre empreses:
 Associació Teatral Mousiké
 Boss Bothers Sensibilización 3.0
 Ètic Hàbitat
 Nascor Formación
Els resultats de l’avaluació del projecte tècnic de cada empresa són els següents:
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1. Disseny dels tallers adaptat a les temàtiques i a les persones destinatàries
 màxim 10 punts

 Associació Teatral Mousiké. Proposa realitzar 25 tallers. Planteja totes les
dinàmiques en la visualització de documentals i debat posterior sobre la
projecció. No es concreten les activitats. Adaptació del material pedagògic
a les notícies d’actualitat. La puntuació d’aquest criteri és de 5 punts.
 Boss Bothers Sensibilización. Proposa realitzar 24 tallers. Planteja
activitats diverses i concretes de dinamització adaptades a les diferents
temàtiques i a les persones destinatàries. Manca un dels tallers requerits
en Sobirania alimentària. La puntuació d’aquest criteri és de 9 punts.
 Ètic Hàbitat. Proposa realitzar 25 tallers. Planteja activitats diverses i
concretes de dinamització adaptades a les diferents temàtiques i a les
persones destinatàries. La puntuació d’aquest criteri és de 10 punts.
 Nascor Formación. Proposa realitzar 20 tallers. Planteja gran part dels
tallers en la realització de jocs populars estàndard i dinàmiques no
adaptades correctament a les diferents temàtiques. La majoria de tallers
no aporten coneixement als infants sinó que son dinàmiques que treballen
només allò que ja saben. La puntuació d’aquest criteri és de 4 punts.

2. Incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny dels tallers  màxim
5 punts

 Associació Teatral Mousiké. S’esmenta en un petit paràgraf que
s’incorpora la perspectiva de gènere i la igualtat d’oportunitats però no
s’explica com es fa. Sí, s’esmenten objectius específics de perspectiva de
gènere en alguns tallers. La puntuació d’aquest criteri és de 3 punts.

 Boss Bothers Sensibilización 3.0. S’esmenta en un petit paràgraf que
s’incorpora la perspectiva de gènere i la igualtat d’oportunitats però no
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desigualtats i la discriminació en alguns tallers. La puntuació d’aquest
criteri és de 2 punts.
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 Ètic Hàbitat. S’esmenta en una frase que s’incorpora la perspectiva de
gènere i la igualtat d’oportunitats però no s’explica com es fa. Sí,
s’esmenten objectius específics de perspectiva de gènere en alguns
tallers. La puntuació d’aquest criteri és de 3 punts.

 Nascor Formación. Es desenvolupa com incorporen la perspectiva de
gènere en el disseny dels tallers. Es fixen un conjunt d’objectius específics
per incorporar la perspectiva de gènere als continguts, metodologia i
l’execució del projecte, així la implementació d’aquests. La puntuació
d’aquest criteri és de 5 punts.
3. Propostes innovadores per al desenvolupament dels tallers, que incloguin
metodologies participatives  màxim 5 punts

 Associació Teatral Mousiké. No s’esmenta com s’incorporen propostes
innovadores. Les metodologies participatives no estan prou definides i la
dinàmica plantejada per a tots els tallers, consistent en 4 blocs (incloent la
projecció d’un documental en 1h de durada), sembla poc viable que els
alumnes puguin participar. La puntuació per aquest criteri és d’1 punt.
 Boss Bothers Sensibilización 3.0. En la descripció dels tallers s’inclouen
metodologies innovadores mitjançant l’ús de la tecnologia (Kazoo,
gravació de podcasts) així com desenvolupament plàstic (esgrafiats,
àlbums il·lustrats i una maqueta de la ciutat) . També parlen de fomentar la
participació de forma que tots els participants s’impliquin (contacontes
participatiu, jocs d’expressió oral, històries participatives). La puntuació
per aquest criteri és de 5 punts.
 Ètic Hàbitat. S’esmenta la incorporació en
pedagogies actives (ensenyament orientat a
actiu). També parlen de les experiències
multi-dimensionalitat, tot i que no està explicat
per aquest criteri és de 4 punts.

les metodologies de les
l’acció i a l’aprenentatge
participatives des de la
com es farà. La puntuació

 Nascor Formación. Es desenvolupen propostes innovadores i
participatives per al desenvolupament dels tallers. Aposten per aplicar
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tècniques de programació neurolingüística com el seminari participatiu, els
estudis de casos, la gamificació o l’aprenentatge basat en problemes. La
puntuació per aquest criteri és de 5 punts.
4. Sistema d’avaluació: indicadors i mitjans per al seguiment i l’avaluació dels
tallers  màxim 2 punts
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 Associació Teatral Mousiké. Avaluació continua al llarg del procés. Inclou
exemples d’indicadors simples de seguiment i sistemes d’informació
(enquestes) que faciliten l’avaluabilitat. Incorpora indicadors segregats per
gènere i tenen una visió en EGiBDH. Memòria final complerta. La
puntuació d’aquest criteri és de 2 punts.
 Boss Bothers Sensibilización 3.0. Avaluació continua al llarg del procés.
Inclou un exemple d’enquesta als professionals educatius de les escoles
que conté indicadors tant quantitatius com qualitatius que faciliten
l’avaluabilitat dels tallers. La puntuació d’aquest criteri és de 2 punts.
 Ètic Hàbitat. Avaluació continua al llarg del procés. Inclou exemples
d’indicadors simples de seguiment i sistemes d’informació (enquestes)
que faciliten l’avaluabilitat. Incorpora indicadors segregats per gènere i
tenen una visió en EGiBDH. Memòria final molt completa. La puntuació
d’aquest criteri és de 2 punts.
 Nascor Formación. Avaluació continua al llarg del procés. Inclou exemples
d’indicadors de seguiment, de resultat, procés i també d’impacte i
sistemes d’informació (enquestes) que faciliten l’avaluabilitat. No incorpora
indicadors segregats per gènere. Informes i Memòries diverses,
trimestrals i final molt completa. La puntuació d’aquest criteri és de 2
punts.

5. Sinèrgies i/o treball en xarxa amb entitats especialitzades en drets humans
 màxim 3 punts

 Associació Teatral Mousiké. No s’expliquen sinèrgies i/o treball en xarxa
amb entitats especialitzades en drets humans, sinó, col·laboracions amb
institucions. La puntuació d’aquest criteri és de 0 punts.
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 Boss Bothers Sensibilización 3.0. Expliquen la relació de treball en xarxa
amb 4 entitats més especialitzades en drets humans que han format part
del teixit educatiu al municipi en els darrers anys i que han decidit de forma
conjunta i mancomunada optar a la licitació, aportant expertesa en la
matèria, el territori i coneixement de les escoles i instituts de la ciutat. La
puntuació d’aquest criteri és de 3 punts.
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 Ètic Hàbitat. No s’expliquen sinergies i/o treball en xarxa amb entitats
especialitzades en drets humans. La puntuació d’aquest criteri és de 0
punts.
 Nascor Formación. No s’expliquen sinèrgies i/o treball en xarxa amb
entitats especialitzades en drets humans. La puntuació d’aquest criteri és
de 0 punts.

Per tant, la puntuació total dels criteris avaluables de forma subjectiva són:
Associació Teatral
Mousike

Boss Brothers
Sensibilización 3.0

Ètic Hàbitat

Nascor
Formación

5

9

10

4

3

2

3

5

Propostes innovadores per al
desenvolupament dels tallers,
que incloguin metodologies
participatives
(0-5 punts)

1

5

4

5

Sistema d'avaluació:
indicadors i mitjans per al
seguiment i l'avaluació dels
tallers
(0-2 punts)

2

2

2

2

0

3

0

0

Disseny de tallers adaptat
a les temàtiques i a les
persones destinatàries
(0-10 punts)
Incorporació de la perspectiva
de génere en el disseny dels
tallers
(0-5 punts)

Sinèrgies i/o treball en xarxa amb
entitats especialitzades en drets
humans (0-3 punts)
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D’acord amb el què s’estableix en els plecs relatiu als criteris avaluables de forma
subjectiva, els projectes han d’obtenir una puntuació mínima de 12 punts per
poder ser acceptada, i en aquest cas l’empresa Associació Teatral Mousike no
ho compleix.

La mesa de contractació es realitza el dia 4 de març de 2022 a les 11:00 hores,
amb l’obertura del sobre B. S’accepta l’oferta a tres empreses:
 Boss Bothers Sensibilización 3.0
 Ètic Hàbitat
 Nascor Formación

L’oferta econòmica presentada per l’empresa Nascor Formación no es pot
valorar donat que és errònia en el plantejament i per tant no es pot considerar.
Els resultats de l’avaluació de forma objectiva de l’oferta econòmica, l’experiència
professional, en el desenvolupament de tallers de les temàtiques especificades al
plec adreçades a infants i joves, de les persones que realitzen els tallers i
l’aportació de millores a les tasques requerides, és la següent:

1. Oferta econòmica (màxim 45 punts).

 Boss Brothers Sensibilización 3.0. Fa una oferta econòmica de
38.428,76€. Es tracta de la millor oferta econòmica.

La puntuació d’aquest criteri és de 45 punts.

 Ètic Hàbitat. Fa una oferta econòmica de 38.522,00€.
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La puntuació d’aquest criteri és de 43,65 punts.
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2. Experiència professional, en el desenvolupament de tallers de les
temàtiques especificades al plec adreçats a infants i joves, de les persones
que realitzin els tallers (màxim 10 punts).

 Boss Brothers Sensibilización 3.0. Aporten un certificat d’experiència
laboral satisfactori emès per un tercer en el desenvolupament de tallers de
les temàtiques especificades al plec adreçats a infants i joves per un
període de 5 anys. La puntuació d’aquest criteri és de 8 punts.

 Ètic Hàbitat. No aporten cap certificat satisfactori emès per tercers en el
desenvolupament de tallers de les temàtiques especificades al plec
adreçats a infants i joves. La puntuació d’aquest criteri és de 0 punts.

3. Aportació de millores a les tasques requerides del Plec de Condicions.
L’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec de tots els costos (màxim 20
punts).

 Boss Brothers Sensibilización 3.0. Aporten una proposta de millora a les
tasques requerida al plec degudament signada. Proposen 7 tallers
suplementaris en diverses temàtiques. La puntuació d’aquest criteri és de
10 punts.
Proposen realitzar un vídeo promocional de l’activitat formativa, de dos
minuts de durada per a fer difusió a Xarxes Socials. La puntuació d’aquest
criteri és de 10 punts.

 Ètic Hàbitat. Presenten una declaració responsable degudament signada.
Proposen realitzar 5 tallers suplementaris, temàtica a escollir. La puntuació
d’aquest criteri és de 10 punts.
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Proposen realitzar un vídeo promocional de l’activitat formativa, de dos
minuts de durada per a fer difusió a Xarxes Socials. La puntuació d’aquest
criteri és de 10 punts.
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Per tant, la puntuació total dels criteris avaluables de forma objectiva són:

Boss Brothers
Sensibilización 3.0

Ètic Hàbitat

Oferta Econòmica (0-45
punts)

45

43,65

Experiència Professional
(0-10 punts)

8

0

Aportació de millores:
Vídeo (0-10 punts)

10

10

Aportació de millores: 5
tallers (0-10 punts)

10

10

TOTAL

73

63,65

Nascor Formación

0

A continuació es detalla el resum de les puntuacions obtingudes de les empreses
en les dues Meses de contractació:

Boss Brothers
Sensibilización 3.0

Ètic Hàbitat
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Sobre A

21

19

Sobre B

73

63,65

Total

94

82,65
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Per tot el que s’ha exposat, es considera que la millor oferta presentada és la
corresponent a l’empresa Boss Brotthers Sensibilización 3.0, a la que es proposa
l’adjudicació.

Així mateix i d’acord amb el què també establien els plecs, respecte el
pressupost de licitació que era per a dur a terme un total de 316 hores de
formació (181 hores de març a desembre de 2022 i 135 hores de gener a juny de
2023), es proposa que es mantingui, tot realitzant el mateix nombre de tallers en
el 2022, però en el període d’abril a desembre.

El que s’informa als efectes adients.

Esplugues de Llobregat, 18 de març de 2022.

Tere Gómez Díaz
Tècnica de cooperació al desenvolupament
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